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Zer dir
a hondakinak?

Hondakin motak

Giza jarduerak hainbat hondakin-mota eragiten ditu, bakoi tzak bere ezaugarri, arrisku- eta toxikotasun-maila 
bereziarekin eta trataera-premia bereiziekin. Hurrengo taulan hondakin-sailkapenen laburpena agertuko da:

HONDAKINEN SAILKAPENA

Sor tzen duen 
jardueraren arabera

Jatorriaren arabera Eraginaren 
arabera

Egoera 
fisikoaren 
arabera

Jasoko duten 
tratamenduaren 
arabera

Legezko 
tratamenduaren 
arabera

•  Hiri-hondakinak
•  Industria-

hondakinak
•  Hondakin 

sanitarioak
•  Nekazari tzako eta 

Abelazkun tzako 
hondakinak

•  Hondakin 
erradiaktiboak

•  Hiri-hondakinak
•  Industria-hondakinak
•  Hondakin 

sanitarioak
•  Nekazari tzakoak, 

abelazkun tzakoak 
eta basogin tzakoak 

•  Erradiaktiboak
•  Eraikun tzakoak eta 

Eraispenekoak 
•  Mea tzetakoak
•  Araztegietako lohiak

•  Geldoak
•  Arrisku tsuak
•  Toxikoak
•  Erradiaktiboak 
•  Infekziosoak

•  Solidoak
•  Likidoak
•  Ore tsuak
•  Gaseosoak

•  Hiri-hondakinak 
eta parekoak

•  Hondakin 
bereziak

•  Hiri-hondakinak eta 
parekoak

•  Hondakin toxikoak 
eta arrisku tsuak



2

Zer dir
a hondakinak?

Hondakin motak

Ikus dezakegunez, sor tzen ditugun hondakinen sailkapena ani tza 
izan daiteke eta, ba tzuetan, nahasia ere bai. Oraingo honetan, eta 
“Kli! Kla! Birzikla!” izeneko web gunearen atal honetan, Hiri Hon-
dakinetan (HH) zentratuko gara. Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 
10/1998 Legearen arabera, Hiri- edo udal hondakinak e txebizi tza pribatue-
tan, dendetan, bulegoetan edo zerbi tzuetan sor tzen direnak dira, bai eta arrisku tsu tzat jo tzen ez 
direnak eta, izaeragatik edo osaeragatik, aurreko toki edo jardueretan sortutakoekin pareka dai-
tezkeenak ere.

Hiri-hondakin tzat hartuko dira honako hauek ere:

•  Herri bideak, berdeguneak, a tsedenlekuak eta hondar tzak garbi tzearen ondorioz sortutako 
hondakinak.

•  Hildako e txeko abereak, eta u tzitako al tzariak, tresnak eta ibilgailuak.
•  E txebizi tzetako konponketen edo eraikun tza-lan  txikien ondorioz sortutako obra-hondakinak.

Beraz, ez dira HH tzat hartuko industria-hondakin toxiko eta arrisku tsuak, abelazkun tzako edo 
nekazari tzako hondakinak eta mea tzetatik edo harrobietatik datozenak. Hurrengo taulan HH 
motak sailka tzen dira, 2005-2016rako Hiriko Hondakinen Kudeaketarako Bizkaiko II. Plan Inte-
gralak jaso tzen duenaren arabera.
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HIRI HONDAKINEN SAILKAPENA

Non sortuak E txebizi tza partikularretan •  E txeko hondakinak EH

HH

Dendetan
Bulegoetan
Zerbi tzuetan

•  E txeko hondakinekin pareka daitezkeen Merkatari tzako eta 
Instituzioetako Hondakinak

IMEBH

Arrisku tsu tzat 
sailkatuta egon 
gabe, izaeragatik 
edo osaeragatik, 
aurreko leku edo 
jardueretan 
sortutakoekin 
pareka daitezkeen 
guztiak

Jarduerak •  E txeko hondakinekin pareka daitezkeen Industria Hondakinak
•  Ospitaletako hondakin sanitarioak (arrisku tsuak izan ezik)

IMEBH

Garbiketa •  Herri bideak
•  Berdeguneak
•  A tsedenlekuak
• Hondar tzak

IMEBH

U tzitakoak •  Hildako e txeko abereak (IMEBH)
•  U tzitako ibilgailuak (IMEBH)
•  Al tzariak (EH)
•  Tresnak (EH)

IMEBH
EH

E txeko eraikun tza- eta 
konponketa-lanak

•  Eraikun tza-industriak
•  E txeko eraikun tza- eta konponketa-lan  txikiak

EEH

Iturria: Hiriko Hondakinen Kudeaketarako II. Plan Integrala Bizkaian (2005-2016)
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Horrenbestez, taularen sailkapenaren ara-
bera, hiru HH mota handi bereiz daitezke: 

•  E txeko Hondakinak (HH) 
•  Industria, Merkatari tza eta Erakunde 

Berdingarrietako Hondakinak (IMEBH) 
•  E txebizi tzetako konponketen edo erai-

kun tza-lan  txikien ondorioz sortutako 
obra-hondakinak (EEH). 

Ondorioz, hondakinen arabera trataerak 
ere bereiz daitezke (ikus informazio-blo-
kea), honako diagrama honek erakusten 
duenez.

HAUTAKETA
ETA BEREIZKETA

Etxebizitzak Merkataritza Hiriaren eta
lorategien bilketa

Irakaskuntza
zentroa

Obra-hondakinak,
tresnak…

Hondakin organikoak

Plastikozko eta
metalezko ontziak

Beira

Papera eta kartoia

Pilak eta etxeko
hondakin arriskutsuak

KUDEATZEKO SISTEMA ETA TEKNIKAK
• Kudeaketa sistemak (enpresak)
• Kudeaketa sistema publikoak
• Hondakinak gordetzeko eta itzultzeko sistemak

Planta de clasificación
y/o tratamiento

EMAITZA

Elektrizitatea Konposta Produktu
berrerabiliak

Produktu
birizklatuak

Hondakindegi
kontrolatua


